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Наредба № 1 
за осигуряване на обществения ред 

 в населените места на община Исперих 
/приета на заседание на Общински съвет Исперих с Решение № 144 по Протокол № 

23 от 01.12.2005г., доп. с Решение № 229 на ОбС Исперих по Протокол № 38/29.03.2010 г., 

изм. с реш. № 88 от 04.12.2015г. на Адм. съд - Разград / 

 

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1 С тази Наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряване на 

обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда и защита на 

имуществото на територията на община Исперих. 

Чл. 2 Заповедите на кмета на Общината и кметовете на кметства относно обществения 

ред са задължителни за ръководителите на учреждения, стопански и други организации на 

гражданите на територията на община Исперих, включително и в съответните кметства. 

Чл. 3 Наредбата има действие спрямо всички постоянно живеещи и временно 

пребиваващи на територията на община Исперих лица. 

 

РАЗДЕЛ II 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕ 

 

Чл. 4 Забранява се: 

(1) Високо говорене, пеене, свирене и създаване по какъвто и да е начин на шум 

на обществени места, в близост до жилища на гражданите, в обществения транспорт и 

други места през времето от 22:00 часа до 06:00 часа / в празнични и почивни дни до 08:00 

часа /сутринта и в жилищните зони от 14:00 часа до 16:00 часа след обяд. 

(2) Извършването на неприлични и непристойни действия, грубо нарушаващи 

обичайните норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени места, 

както и неприлични изрази, оскърбително отношение и държане към гражданите и органите 

на властта или скарване, сбиване и други действия, с които се нарушава общественият ред 

и спокойствие. 

(3) Повреждането на благоустройствени и комунални съоръжения - настилки, 

озеленяване, гробища, водоснабдяване и канализации, електрификации и др. 

(4) Повреждането на съществуващи служебни знаци, табели, беседки, чешми, 

фирмени реклами, емблеми и др. декоративни съоръжения. 

(5) Унищожаване и повреждане на осветителни тела, пейки и други съоръжения 

по улици, паркове, градини и обществени места. 

(6) Тютюнопушенето в магазините, сладкарниците, аптеките, киносалоните, 

читалищата, учебни заведения, детските градини, здравните заведения, обществения 

транспорт и работни помещения, където има служители непушачи. 

(7) Сервирането, продажбата и употребата на алкохол, както и продажбата на 

тютюневи изделия и тютюнопушенето на малолетни и непълнолетни лица в питейни и 

увеселителни заведения, зали за компютърни игри и интернет клубове. 

т. 1 Продажба на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица в 

търговските обекти на територията на Общината. 

т. 2 Малолетни и непълнолетни лица да посещават питейни заведения след 22:00 часа 

без родител /придружител/. 

т. 3 Допускането в зали за хазартни игри на малолетни и непълнолетни лица. 

(8)  Свободното пускане на животни: 

т. 1 в гр. Исперих 

т. 2 Свободното пускане и паша в селата по зелени площади и паркове. 
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         т.3 движението на превозни средства с животинска тяга, без средства за спазване на 

обществена хигиена. 

        (9) Носенето на огнестрелно оръжие в питейни и увеселителни заведения, барове и 

интернет клубове за времето от 22.00 до 06.00 часа. 

       (10) В паркове, зелени площади, по улиците и в други общински терени: 

       т.1 Отсичане и повреждане на дървета и храсти, късане на цветя, утъпкване на треви и 

цветни площи.     

       т.2 Кастрене, бране на листа и плодове на дървета, без разрешение на Общината или 

кметствата;          

       (11) Къпането, прането и миенето в язовири и други открити водни площи, освен на 

определените за целта места. 

       (12) Поставянето на временни търговски обекти или извършването на търговия в терени и 

места без съответното разрешение или извън местата определени за тази цел. 

       (13) Влизането, преминаването или други действия в селскостопанските и друга имоти без 

разрешението на собствениците им или съответните държавни и общински органи. 

       (14) Продажбата на пиротехнически изделия и тяхната употреба без съответното 

разрешение. 

       (15) Озвучаването на търговските питейните, увеселителните и други обекти и заведения, 

ако същите не са шумоизолирани така, че да не нарушават тишината и спокойствието на 

гражданите 

        (16) Собствениците, наемателите и ползвателите на заведения за обществено хранене са 

длъжни да спазват допустимите децибели за силата на музикалните озвучителни уредби в 

жилищните зони и територия през деня до 55 децибела и през нощта до 45 децибела и в зоните 

за учебна дейност , болниците , санаториумите- през деня до 45 децибела през нощта до 35 

децибела. 

 (17) поставянето на дървени, бетонени и други трайно закрепени рампи до бордюрите, 

както и заграждане на благоустройствени настилки, озеленени площи или приспособления в 

селскостопански и др. имоти на Община Исперих без необходимото  разрешението. 

 (18) изхвърлянето на отпадъци от какъвто и да е произход (битови, животински, 

строителни и др.) на  нерегламентирани за това места. 

       Чл.5  Задължават се: 

       (1) Всички, които организират публични и масови увеселения, културни, спортни и други 

мероприятия, предварително да уведомяват Общинска администрация- Исперих, съответните 

кметствата по населени места и РПУ - Исперих като вземат всички необходими мерки за 

осигуряване обществения ред при провеждането им. 

       (2)  Закритите  обществени  места,  в  които  се  допуска  по  изключение  тютюнопушене          

в  обособени  зони, са сгради,  до  които всяко лице има достъп – административни учреждения, 

места за настаняване и средства за подслон, зали за консумация на място в заведения за хранене 

и  развлечения,  лечебни  и   здравни   заведения,   спортни,  търговски  и  други  обекти  както и 

някои  превозни  средства  на обществения  транспорт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       (3)  Тютюнопушене  в  закрити обществени  места  по ал. 2  се допуска,  при  условие  че  се 

извършва  в  обособени  зони. 

       (4)  Обособена  зона  по  смисъла  на  Наредбата за  условията  и  реда,  при  които се 

допуска по  изключение  тютюнопушене  в  обособени  зони  на  закрити обществени места и на 

закрити  работни  помещения  е: 

       т.1.  специално  предназначено  затворено  помещение,  в  което  има  осигурена  механична 

вентилация  и  трайна  маркировка  на  вратата   “ Място  за  пушене ”; 

       т.2.  част  от  територията  на  търговска  зала  на  заведение  за хранене  и развлечение  с  по 

малко  от  60  места. 

       (5)  Помещенията  по  ал. 4  т.1  трябва  да  отговарят  на  следните  условия: 

       т.1.  да  имат  механична  вентилация,  която  осигурява  десетократен  въздухообем  на  час 

чрез  засмукване и която  работи  през  цялото  работно  време  на  обекта,  като при изключение 

при  техническа  невъзможност  за изграждане на механична вентилация се използва естествена 

вентилация; 
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       т.2.  да  се  определи  със  заповед  на  лицето,  което го  използва. 

       (6)  Не  могат  да  се  използват  като  места  за  пушене  коридори,  фоайета,  стълбищни 

площадки  и  санитарно  хигиенни  помещения. 

       (7)  В  обособената  зона  за  пушачи  броят  на  местата  не  може  да надвишава половината 

от  общия  брой  места  на  заведението. 

       (8)  Местата  в  зоната  по  ал. 7  се  обозначават  с  надпис   “ Място за пушене “. 

       (9)  В  заведенията  за  хранене  и  развлечение  с  повече  от  60  места  се  допуска 

тютюнопушене  в  обособено  помещение,  обозначено  с  трайна маркировка  “Зала  за пушачи” 

      (10)  Не  се  допускат  изключения  от  забраната  за  тютюнопушене  във: 

        т.1.  детски  ясли,  детски  градини,  училища  и  места  за  извънкласни  форми на обучение 

– школи,  кръжоци,  клубове  и  др.; 

        т.2.   висши  училища; 

        т.3.   културни   учреждения  –  кина,   театри,   концертни   зали,   галерии,   читалища, 

библиотеки  и  др.; 

        т.4.   интернет  клубове; 

        т.5.   помещения  в обектите  за  производство  и  търговия  с  храни,  в  които  се  извършва 

съхранение,  подготовка,  производство,  приготвяне  и  търговия  с  храни,  без  залите  за 

консумация  в  тях; 

        т.6.   автобуси  и  пътнически  таксиметрови  автомобили  –  както  за  пътниците  така  и за 

водачите  на  превозните  средства; 

        т.7.   асансьорите  на  всички  видове  сгради; 

 

 

РАЗДЕЛ  ІІІ 

ОСИГУРЯВАНЕ ИА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА В 

ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И УВЕСЕЛЕНИЯ 

       Чл. 6 Собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти и заведения за 

хранене и развлечения, в които се упражнява търговска дейност и услуги  

       (1) Да поставят на видно място с написани на български език –наименованието, адреса и 

телефона на фирмата, трите имена на управителя и съгласувано с Общинска администрация 

работно време. 

       (2) Заведения за хранене /ресторанти, механи, пивници/, зали за хазартни игри, интернет 

клубове и др. такива, могат да работят с дневно работно време: 

        - през зимата от 06.00 до 22.00ч.  

        - през лятото от 06.00 до 23.00ч   

       (3) Кметът на Общината може да издава разрешително за работа с удължено работно време 

през нощта на такива заведения при следните условия: 

        т.1 заведенията при функционирането си да не смущават спокойствието и нормалния 

живот на живущите наоколо 

        т.2 недопускането на непълнолетни и малолетни и лица в явно опиянение в заведението. 

        т.3 поддържане на реда в заведението 

        т.4 заведението да разполага с охрана 

       (4) Лицата, посочени в предходната алинея, както и длъжностните лица,  отговарящи за 

работата на съответния обект като управители, бармани, сервитьори, продавачи и др. са 

длъжни да спазват регистрираното работно  време и да носят табела, в която са вписани името 

и длъжността, която изпълняват. 

Чл. 7(1) Забранява се продажбата и сервирането на спиртни напитки на малолетни,  

непълнолетни и граждани в явно нетрезво състояние 

(2) Забранява се продажбата на тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни. 

(3)Съдържателите, които организират младежки дискотеки за непълнолетни, без 

продажба и употреба на алкохол и тютюневи изделия да работят с определено удължено 

работно време: 

            петък и събота-до 22.00 часа; 
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            по време на ваканциите-до 24.00 часа след писмено съгласие на общината. 

        (4) Забранява се разполагането и предлагането на хазартни игри или игрални хазартни 

автомата на разстояние по-малко от 200 метра, мерено по права линия от учебни заведения. 

        (5) Забранява се излагането и продажбата на порнографска литература на малолетни и 

непълнолетни. 

       Чл. 8  Задължават се собствениците, наематели и ползватели на търговски обекти  

        (1) да поддържат чистотата и снегопочистването на прилежащите терени към обектите им 

целогодишно. 

        (2) Да поставят временни огради при ремонти и строителни дейности, предпазващи от 

замърсяване тротоари, прилежащи терени и зелени площи. 

        (3) Да паркират МПС по начин, който не възпрепятства използването и обслужването на 

съдове за битови отпадъци и преминаването на др.МПС и граждани. 

       Чл.9 Забранява се паленето на съдовете за смет и оставянето им с отворени капаци. 

 

РАЗДЕЛ IV 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ 

И   РЕД В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ 

 

 

       Чл. 10 (1) Организацията на движение, автобусните линии, маршрутите на движение и 

спирките на превозните средства по градския транспорт се определят от Общинската 

администрация, съгласувано с органите на МВР. 

       (2). Общината има задължението да стопанисва и поддържа съоръженията, знаците, 

маркировката, тротоарите и уличните платна осигуряващи безопасност на движението. Кметът 

на Общината определя длъжностните лица от Общинската администрация носещи отговорност 

за състоянието на конкретните обекти. 

 (3) (нова – Решение № 229 на ОбС Исперих по Протокол № 38/29.03.2010г.) За правилното 

организиране на движението по общинските пътища и улици и за удобство на участниците в него на  

територията на община Исперих се обособяват места за паркиране на МПС. 

1. платени паркинги; 

2. безплатни паркинги; 

3. паркинги в междублокови пространства 

(4) (нова – Решение № 229 на ОбС Исперих по Протокол № 38/29.03.2010г.) На територията 

на град Исперих се създава зона за платено кратковременно паркиране - „Синя зона” 
(5) (нова – Решение № 229 на ОбС Исперих по Протокол № 38/29.03.2010г.) Кметът на 

община Исперих определя със заповед териториите на паркингите, както и начинът на тяхното 

ползване, в това число и режимът на кратковременно платено паркиране “Синя зона”. 

        Чл. 11 (1). Забранява се: 

        т.1. Повреждането и преместването на пътни знаци, маркировка и др. съоръжения и 

сигнализация свързани с безопасността на движението,от неоторизирани лица както и 

поставянето на частни и други табели и знаци по пътепоказателите и жалони, оставянето на 

спрени от движение МПС по уличните платна, тротоарите, паркингите и пешеходните зони. 

        т.2. Оставянето на строителни, отоплителни и други материали по тротоарите за повече от 

48 часа и по улиците, паркингите и пешеходните зони за повече от 12 часа. 

        т.3. Транзитното преминаване на товарни МПС и автобуси от извънградския транспорт по 

централната улица на града и движението на пътни превозни средства с животинска тяга по 

същата, както и управлението им от лица под 16-годишна възраст с изключение на живущите. 

        т.4. Движението на верижни машини по асфалтовата настилка на пътищата извън и в 

населените места. 

        т.5. Превозване на не обезопасени и лесно разпиляеми товари. 

        т.6.Преминаването на превозни средства през тротоари, както и преминаването, спирането 

и паркирането на МПС в градини,  паркове,  зелени площи и детски площадки. 

        т.7.Завземането, ограждането, поставянето на съоръжение и маркирането с трайни знаци 

за паркиране на МПС върху части от улици, тротоари, площади и алеи в жилищни комплекси. 
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        т.8. Поставянето на бетонни и други трайно закрепени рампи до бордюрите за изкачване на 

превозни средства, както и каиши, вериги, ленти и други съоръжения върху уличните платна и 

тротоари, затварянето им с бариери и др. съоръжения, освен в случаите когато има разрешение 

от Общинската Администрация. 

 т 9. Поставянето на всякакви предмети /в т. ч. столове, маси, щайги, стълбчета и др./ върху 

платната за движение. 

т. 10 Затварянето на платната за движение с вдигащи се бариери, стълбчета или други 

съоръжения. 

т.11  Извършването на търговска дейност върху платната за движение. 

т. 12 Изключение от забраната по т.9, т.10 и т.11 се допуска със заповед на кмета на 

общината в случаи, свързани с безопастността на движение и опазването на обществения ред. 

       т.13. Паркирането на автомобили върху тротоари, с което се принуждават пешеходци да 

преминават през платното за движение на МПС. 

        т.14. Домуването на товарни автомобили, автобуси и ремаркета по тротоари, улични 

платна, площади и зелени площи. 
        т. 15 Миене, гресиране и ремонтиране на пътни превозни средства на тротоарите, 

уличните платна, площадите, паркингите, зелените площи и алеи в паркове и градини и на 
други обществени меса, съхраняване или изхвърляне на отработени масла, водещи до 
замърсяване на почвата,  водите и  в канализационната система, безконтролното 
освобождаване или изхвърляне на негодни за употреба акумулатори, както и изхвърлянето или 
изливането на електролит от тях. 

 т. 16 Спирането на пътни превозни средства за обществен превоз на пътници по 
редовните линии на градския транспорт за качване и слизане на пътници е разрешено само на 
сигнализираните за тази цел спирки. 

т.17 Разполагането на моторни превозни средства, спрени от движение или снети от 
отчет, както и на разкомплектовани детайли и възли от тях по уличните платна, паркингите, 
зелените площи, алеи и пешеходни пътеки в паркове и други обществени места. 

 (2). Задължават се собствениците на бракувани и изоставени МПС намиращи се на 
обществени места в срок до 1 месец да транспортират същите до съответните автоморги. След 
този срок същите се преместват от оторизирани за целта лица за сметка на собствениците. 

(3) Паркирането и престоят на пътни превозни средства е разрешен на паркингите и 
уличните платна, където няма забрана за това. 

(4) За престой и паркиране в населените места МПС се спират възможно най -вдясно на 
платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя. 

(5)Престоят и паркирането са забранени: 
т.1 на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението 

или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал; 
т. 2 до престояващо или паркирано МПС от страната на движението  в  стеснени 

участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост; 
т.3 на пешеходни и велосипедни пътеки   на разстояние по- малко от 5 метра преди тях; 
т. 4 на кръстовище и на по- малко от 5 метра от него; 

     т. 5 на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и 
пътната маркировка, забранена за пресичане е по- малко от 3 метра или с пътен знак е 
забранено изпреварването; 

т. 6 пред   входове   на   паркове,   училища,   детски   градини,   театри,   кина 
,предприятия и  на други обществени места,  където е възможно да влизат и излизат пътни 
превозни средства; 

т. 7 по платното за движение и на тротоарите непосредствено пред входовете на 
жилищни и обществени сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях; 

т.8 на спирките на превозни средства за обществен транспорт на пътници; 
т.9 на местата, определени за движение на инвалиди; 
т.10 на площади, алеи и зелени площи. 

 (6)Не се разрешава движение на пътни превозни средства с животинска тяга в паркове, 
градини, улици, площади, пешеходни зони и преходи и други обществени места в зона 
"Център" на гр.Исперих. 

 (7) Смяната на отработени масла се извършва само на оборудвани за целта места. 
       Чл. 12 (1) Лицата, осъществяващи обществен превоз на пътници в населените места 

задължително поставят табела с указание относно маршрута на превозните средства. 
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       (2) Лицата по ал. 1 задължително определят местата в автобусите за инвалиди, бременни 

жени и майки с деца до 3- годишна възраст като поставят означения за тази цел. 
       Чл. 13 (1) Пътното превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, 

необходимо за качване и слизане на пътници или за товаро-разтоварни работи в присъствието 
на водача. 

(2)Паркирано е пътно превозно средство, което е спряно извън обстоятелства по ал.1 
или с необходимостта да спре за да избегне автопроизшествие. 

(3)Водачът на недвуколесно пътно превозно средство, спряно на платното за движение 
поради повреда, е длъжен да го измести незабавно на място, където паркирането е разрешено 
или извън платното за движение. 

(4)Когато изместването е невъзможно, водачът е длъжен да обозначи повреденото 
превозно средство чрез включването на авариен сигнал или габаритни светлини. 

(5) Забранява се извършване на действия по излагане и експониране с цел покупко- 
продажба на превозни средства по улиците, площадите, тротоарните плочници, зелените 
площи и другите територии за обществено ползване с изключение на местата, утвърдени със 
заповед на кмета на Община Исперих. 

(6)Във всички паркинги на територията на общината се осигуряват места за паркиране 
на инвалиди. 

(7)Местата за паркиране по предходната алинея са с възможно най-добър достъп до 
входовете и се сигнализират с пътни знаци и пътна маркировка. 

(8)Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно. 
(9)Пешеходците могат да се движат по платното за движение, противоположно на 

посоката на движение на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му 
граница: 

1. когато няма тротоар или банкет или не може да бъдат използвани; 
2. при  пренасяне или тласкане на обемисти  предмети,  когато с това се затруднява 

движението на другите пешеходци. 
       Чл. 14(1) На спирките на пътните превозни средства за обществен превоз на пътници по 

редовните линии на градския транспорт е забранено спирането на други пътни превозни 
средства. 

(2) Забранява се на водачите на моторни превозни средства, извършващи обществен 
превоз на пътници, да спират на спирките на редовните автобусни линии, ако в маршрутните 
им разписания не е включена съответната спирка. 

(3)Започването/завършването на курсовете по редовните линии на междуселищния и 
международен автобусен транспорт на територията на Община Исперих се разрешава само 
от/на лицензирани за това места. 

(4)В маршрутните разписания на междуселищните автобусни линии от квотите на 
други общини не могат да фигурират други спирки освен на лицензирани за това места. 

(5)Забранява се спирането на пътни превозни средства във втори ред и от лявата страна 
на улиците по посока на движението за слизане и качване на пътници. 

(6) Местостоянките на леките таксиметрови автомобили се определят с решение на 
Общински съвет Исперих. 

1. Забранява се престоя на леки таксиметрови автомобили с цел очакване на пътници в 
районите на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на 
пътници. 

2. Леките таксиметрови автомобили не се освобождават от заплащане на установената 
такса при паркиране и престой в платените паркинги и в "Синя зона" на гр. Исперих. 

(7)Собствениците на товарни автомобили с товароносимост до 5 т., които извършват 
услугата - превоз на товари срещу заплащане, могат да ползват стоянки за паркиране в 
очакване на клиенти. Стоянките, определени със заповед на Кмета на Община Исперих се 
сигнализират с указателни табели за максимално допустимия брой МПС и пътна маркировка 
на всяко паркоместо. 

1. Стоянките по ал.7 могат да се ползват само от собствениците на товарни автомобили, 
които имат издаден пропуск от Общинска администрация гр. Исперих. 

2.  Пропускът по т. 1 се издава на собственика на МПС, след подадено заявление с 
приложени копия от следните документи - валиден лиценз за обществен превоз на товари, 
списък на автомобилите към лиценза, удостоверения за липса на данъчни и осигурителни 
задължения. 

(8)Забранено е замърсяването на районите на автобусните                              спирки, 
повреждането на заслоните и съоръженията около тях, както и местостоянките за 
таксиметрови автомобили. 
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РАЗДЕЛ V 

СТРОИТЕЛСТВО 

 

       Чл. 15 Забранява се извършването на строителство, разкопаване или ремонт на подземни 

комуникации, изваждането на тротоарни или бордюрни плочки, нарушаване целостта на 

настилки за каквато и да е цел без предварително писмено разрешение от органите на 

Общинска администрация и Пътна полиция, а в отделните съставни населени места от кмета и 

кметския наместник. 

       Чл. 16 Разрешение за строителство на всички обекти, при които се налага отсичане, 

преместване или окастряне на растителност, се издава след представяне на документ за 

внесена такса. 

       Чл. 17 Инвеститорът на обекта е длъжен да възстанови по подходящ начин и в определен 

срок, съгласуван с Общинска администрация, околната среда след приключване на 

строителството. 

       Чл. 18 Строителните и специализираните фирми с подземни комуникации и съоръжения, а 

така също и частни лица, възстановяват незабавно в първоначален вид разкопаните повредени 

пътни и тротоарни настилки, площади и зелени площи и други, най-късно 3 дни след 

завършване на строежа (ремонта) и почистват района за своя сметка. 

       Чл. 19 Улични платна и тротоари могат да се използват при доказана необходимост за 

строителни площадки само с разрешение на органите на Общинската администрация, а в 

другите населени места от кмета на кметството или кметския наместник, съгласувано с 

полицията, за определено време срещу заплащане на определена такса за квадратен метър. 
        Чл. 20 Община Исперих осигурява поддържането на настилките на пътните платна, 

пътните съоръжения и принадлежности в състояние, гарантиращо безопасността на движение 
на пътните превозни средства и пешеходците. 

        Чл.21 За извършването на строителни, ремонтни и други работи по пътните платна се 
изготвят проекти за временна организация на движението (ВОД) съгласно изискванията на 
Наредба №16/23.07.2001 г. за временна организация на движението при извършване на 
строителство и ремонт по пътищата и улиците (ДВ, бр. 72 от 2001 г.) и графици за 
строителство, които се съгласуват от Дирекция "Устройство на територията" при община 
Исперих /УТ/. 

Чл.22 Извършването на строителни, ремонтни и други работи по пътните платна се 
осъществява след поставяне на необходимата сигнализация за временна организация на 
движението, осигуряваща безопасността на движение на пътните превозни средства и 
пешеходците. 

(1)Извършителят на работите по предходната алинея е задължен да поставя, поддържа 
и премахва сигнализацията за временната организация на движението, както и да възстановява 
качествено настилките на пътните платна и другите засегнати пътни съоръжения и 
принадлежности. 

(2)При възникване на авария на подземните мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура в обхвата на пътното платно, експлоатационното дружество е длъжно преди 
започване на работа да вземе необходимите мерки за обезопасяване на движението на пътните 
превозни средства и пешеходците и уведоми писмено община Исперих и "Пътна полиция - 
КАТ" при РДВР и дружествата, извършващи обществен превоз на пътници, когато аварията е 
по улици, носители на пътни превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните 
линии на градския транспорт. 
       Чл. 23 Забранява се добиването на баластра, камъни, пясък, чим, глина и нарушаване на 

естествения ландшафт за строителни цели освен с разрешение на Общината. 

       Чл. 24 Изграждането на постоянни и поставянето на преместваеми търговски обекти, 

заведения за обществено хранене и увеселителни заведения може да стане само с писмени 

разрешения, издадени от Общинска администрация на основание ЗУТ и при спазване на 

изискванията на настоящата наредба. 

       Чл. 25 В селата на Общината могат да се изграждат второстепенни постройки със 

селскостопанско предназначение от всякакъв вид при спазване на изискванията на Раздел 7 от 

ЗУТ 
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       Чл. 26 Задължават се собствениците на сгради и дворни места да извършват за своя сметка 

необходимите ремонти, възстановявания, измазвания, боядисвания и да поставят водосточни 

тръби, за да поддържат в добър вид фасадите и оградите. 

 

РАЗДЕЛ VI 

ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА 

 

        Чл. 27 (1) За поддържане на чист и приветлив вид на благоустроените територии 

Общината извършва следните дейности: 

        т.1. Събиране, извозване и депониране на твърдите битови отпадъци. 

        т.2. Метене по график и периодично миене на благоустроените градски площи, улици, 

площади, алеи  и тротоари. 

        т.3. Зимно почистване на част от уличната мрежа и други определени територии, както и 

мерките за предотвратяване на поледиците по улиците и тротоарите 

        т.4. Поддържане на депа за твърди битови отпадъци.  

       (2) Обхватът на дейностите по чистотата се определя от Общинската администрация, 

съобразно конкретните условия и размера на финансовите средства. 

       (3) Дейностите по чистота се извършват от общинска фирма или по договор с други 

фирми. 

        Чл. 28 (1) Освен ежедневното почистване на благоустроените части на града, Общината 

организира периодично или сезонно почистване на парковете и градските градини. 

        (2)Поддържането на чистотата на производствени,административни, обществени и 

жилищни сгради, складове, гаражи, паркинги, пазари и други имоти, както и 

техните дворове и площадки, се осигурява от лицата, които ги стопанисват. 

        (3)Гражданите са длъжни, при замърсяване от тяхна страна на местата за отдих в 

парковете и градините, да ги почистят преди да ги напуснат. 

        Чл.29  (1) Почистването на териториите, за които не се грижи Общината и са прилежащи 

към жилищните сгради и търговски обекти, се извършва от юридическите или физическите 

лица (етажната собственост), които стопанисват съответните сгради. 

        (2) Физическите и юридическите лица, които извършват стационарна или временна 

търговска дейност, ежедневно почистват прилежащите територии. 

        (3) Прилежащите територии за почистване (зелени площи, части от тротоари, улични 

платна и други територии) се определят от Общинска администрация. 

        (4) Почистването на прилежащите територии се извършва периодично и при кампании, 

определени от Общината. При провеждане на кампании, Общината осигурява транспорт за 

отпадъците. 

        Чл.30 (1) Почистването на пътната мрежа от сняг, обработката с луга и пясъчни смески, се 

извършва с предимство по улиците с движение на градския транспорт. 

        (2) Натрупването на сняг върху уличните платна и тротоари се извършва така, че да 

остане място за пешеходците. Не се оставя сняг в обсега на автобусните спирки и срещу 

входовете на гаражите. 

        Чл.31 (1) Забранява се: 

        т.1. Тупането от балкони с лице към улици и пешеходни зони. Това да става от местата и 

през времето, определено с правилници за вътрешния ред на етажната собственост. 

        т.2. Измиването на балкони и тераси, с лица към улицата и пешеходните зони с течаща 

вода в жилищните блокове през делничните дни от 08.00 до 17.00 часа. 

        т.3 Поставянето върху балкони и прозорци на сандъчета и саксии за цветя, които не са 

добре закрепени и представляват опасност за преминаващите граждани. Същите да се поставят 

в специални подложки, с цел да се предпазят долните етажи от замърсяване при поливане на 

цветята 

        т.4. Паленето на огън на уличните платна, тротоарите, зелените площи, пред жилищните 

блокове и междублокови пространства, извън специално определените места за приготвяне на 

зимнина. 
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        т.5. Продажбата на открито на небелени семки и ядки в централната градска част. 

        т.6. Складирането на строителни, отоплителни и други материали, подготвянето на 

варови, циментови и други разтвори по тротоарите,  уличните платна и зелените площи. 

        т.7. Натрупването на оборска тор и други отпадъци край синори, пътища, пътеки, граници 

между имоти, кариери, домове речни корита и дерета и всички комуникации, свързващи 

отделните имоти 

. 

РАЗДЕЛ VII 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

  

        Чл.32 За опазване на околната среда, Общината извършва следните дейности: 

        т.1.Осъществява обслужване и контрол на проблемни производства и обекти съвместно 

със специализираните държавни органи. 

        т.2.Предприема мерки и действия за опазване на защитените територии, флората и 

фауната. 

        т.3.Провежда образователни кампании с обществеността по опазване на околната среда. 

        Чл.33 (1) Общината има право на достъп до наличната информация за състоянието на 

околната среда. 

        (2) Общината извършва преценка за влиянието на проекти и дейности върху околната 

среда. 

        (3) Общината организира публични обсъждания на докладите по РИОВОС на про-

екти и обекти в действия. 

        Чл.34 (1) За осигуряване на екологично съобразна среда в населените места на общината, 

физическите и юридически лица изграждат и поддържат градини, благоустроени зелени площи, 

крайпътни дървета, храсти и цветни лехи. 

        (2) Общината осигурява благоустрояването на пътеките и алеите в градинките, като се 

съобразява с местата за преминаване. 

        (3) Премахването на дървесна и храстова растителност в населените места се извършва с 

разрешение от Кмета на Общината по писмено искане на инвеститори и собственици на 

дървета. 

        (4) Разрешение за премахване или преместване на дървета и храсти се издава за следните 

случаи: 

        т.1. При строителство, ремонт и реконструкция на обекти при доказана невъзможност за 

съхранението им. 

        т.2. При реконструкция на съществуващата растителност по утвърдени проекти. 

        т.3. За премахване на изсъхнали и болни дървета, както и такива, застрашаващи си-

гурността на гражданите, сградите, съоръженията и безопасността на движение. 

        т.4. При аварии и природни бедствия. 

        Чл.35  (1) Поддържането на зелените площи се извършва от техния собственик, лично или 

чрез възлагане. Поддържането на градинките се извършва от Общината. 

        (2) Задължават се ръководителите на фирми и организации да съдействуват за опазването 

на зелените площи, прилежащи към имотите им и декоративната растителност в тях. 

        (3) Инвеститорите и строителните фирми са длъжни максимално да опазват съ-

ществуващата дървесна растителност. 

        (4) Притежателите на етажна собственост поддържат прилежащите благоустроени зелени 

площи във вътрешно-кварталните пространства. 

        Чл.36  (1)3абранява се: 

         т.1. Изхвърлянето на отпадъци и други материали в паркове, градини, зелени площи, 

водни площи, дерета, крайпътни ивици и други места. 

         т.2. Горенето на гуми, трева .и други отпадъци, паленето на огън и изхвърлянето на 

неугасени предмети в паркове, градини, улични платна и тротоари. 

         т.3. Горенето на стърнища и други зелени площи за унищожаване на растителността при 

обработка на земи, независимо от собствеността им. 
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         т.4. Отсичането на дървета в градините, зелените площи и по тротоарите без разрешение 

от Общината. 

         т.5. Чупенето на клони за бране на липов цвят, диви кестени, плодове, семена и други 

подобни. 

          т.6. Късането и изкореняването на засадените цветя, храсти и дръвчета в общинските 

градинки и зелени площи. 

          т.7. Косенето на трева в зелените площи и събиране на дървен материал без разрешение 

от Общината 

          т.8. Поставянето на рекламни табели по дървета чрез заковаване. 

          т.9. Изхвърлянето на насипан със сол сняг в градините или около дърветата. 

          т.10.Паленето на огньове за приготвяне на зимнина.  

          т.11.Паркирането и преминаването на коли в зелени площи. 

          т.12. Преминаването на животни през града и пашата им в парковете, градинките и 

зелените площи. 

          т.13. Копаенето и изземването на инертни материали от общински терени без разрешение 

на Общината. 

          т.14. Повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и други 

водни площи, промяна на коритата на реките и отклоняване на водите им. 

          т.15. Отвеждането на отпадни води по улиците, тротоарите и вътрешно-кварталните 

пространства. 

          т.16. Миенето и ремонта на превозни средства водещи до замърсяване с петролни и други 

продукти на улици, тротоари, места за отдих, поречия на реки и язовири. 

          т.17. Прането с перилни препарати в естествени водоизточници или язовири. 

          т.18. Изливането в канализацията на отровни вещества и нефтопродукти. 

          т.19. Форсирането на автомобилни двигатели за подгряване и ремонт край жилищни 

сгради. 

          т.20. Отвеждането на дим през прозорци, витрини и стени. 

          т.21. Ловенето и убиването на пойни птици, гълъби, гугутки, събирането на яйцата им, 

повреждането на хранилките, птичите къщички и гнездата им в градинките, както и 

разрушаване на мравуняците. 

         Чл.37 (1) Общината съвместно с фирма „Водоснабдяване и канализация" осигурява 

картографирането и опазването на вододайните зони на ползваните източници за питейни 

нужди. 

          (2) При недостиг на питейна вода, Общината може да изисква от фирмите да изградят 

собствени водоизточници за технологични нужди или да налага ограничения за ползването й. 

          (3). При констатиране на аварии в сградните канализации и дворните канализационни 

мрежи, собствениците да извършват своевременно необходимите ремонти. 

 

 

РАЗДЕЛ VIII 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И 

ПТИЦИ 

 

Глава І 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ 

 

 Чл.38 (1) Животните се отглеждат и използват по начин, който съответства на тяхното 

развитие и предназначение и е съобразен с физиологичните им нужди и етологични особености. 

  (2) Манипулации и хирургически интервенции,които причиняват или могат да 

причинят значителни болки на животните, се извършват след прилагане на упойка. 

  (3) Минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане 

,използване, продажба,клане и умъртвяване на различни видове животни се уреждат  с наредби  

на министъра на земеделието и горите 
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 Чл.39 (1) Собствениците и гледачите на животни, както и управителите на 

животновъдни обекти са длъжни да : 

1. се грижат за животните и да не ги изоставят; 

2. осигуряват на всяко животно в зависимост от вида, възрастта и породата му: 

а) място за обитаване и условия, съобразени с нуждите му; 

б) необходимото пространство свобода на движение; 

в)достатъчно количество храна и вода; 

г)свободен достъп до местата за хранене и поене; 

д) подходящ микроклимат; 

е) редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно лечение при 

заболяване или нараняване; 

ж) подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин , който не позволява 

замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между животните; 

         3. предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните. 

(2) Гледачите на животни проверяват най-малко един път дневно състоянието им. 

 Чл.40 (1)Забранява се: 

  1. причиняването  на страх , нараняване, болка ,страдание, стрес или смърт на 

животно, освен в случаите посочени в чл.158 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

  2. използването на животни за боеве или представления, водещи до болка, 

наранявания, увреждания или смърт на животното, употребата на стимулиращи средства за 

животни с цел повишаване на спортните резултати, дресурата на животни по друг начин, 

връзването на животни по начин, който им причинява болка, страдание или постоянно вързани 

който им причинява болка или страдание както и насъскването на животни едно срещу друго  

  3. подлагането на животни на натоварвания, които не са съобразени с 

анатомичните и физиологичните им възможности, както и отглеждането на животни при 

постоянна тъмнина или постоянно вързани; 

  4. разхождането по улиците на диви животни , с цел представления или търговия; 

  5. прилагането на упойващи вещества или вещества, които увреждат здравето на 

животните , с изключение на случаите , които са медицински оправдани , или на манипулации в 

рамките на разрешен опит;  6. естественото или изкуствено осеменяване, което води до 

или създава опасност за увреждане здравето на животните, както и намесата в процеса на 

раждане чрез прилагане на манипулации, които са несъвместими с ветеринарномедицинската 

наука и практика; 

  7. храненето на животни с храни , които съдържат вредни субстанции, или храни, 

неподходящи за вида, възрастта и здравословното им състояние; 

  8. настаняването на едно и също място на несъвместими видове животни или на 

животни от един вид, когато това може да породи агресивност; 

  9. ампутацията на опашката на едри преживни и еднокопитни животни; 

  10. извършването на манипулации без упойка, в случаите посочени в чл. 151, т. 9 

и т. 17 от ЗВМД   

        Чл.41 (1) Отглеждането на селскостопански животни и птици да става извън гъсто 

населените и централни части и в населените места на територията на Община Исперих. 

        (2) В останалите части на града отглеждането на селскостопански животни и птици става 

след регистрирането им в Общината и РВМС 

        (3) При съмнение за бяс да се съобщи веднага на държавните ветеринарно-медицински 

органи и служители 

         Чл.42 Собствениците на кучета спазват общите изисквания от Правилника за вътрешния 

ред на етажната собственост. 

         Чл.43  Забранява се: 

         (1) Отглеждането на кучета и котки по терасите на жилищни блокове, ако е в нарушение 

на чл.4 ал. 1 и замърсява собствеността на съседите. 

         (2) Ловенето и избиването на кучета и котки, както и измъчването им по какъвто и да е 

начин на територията на общината, с изключение на предвидените от Закона за ветеринарно 
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медицинската дейност случаи. Кучетата, страдащи от остри заразни болести и представляващи 

риск за хората, по преценка на ветеринарен лекар,подлежат на евтаназия. 

          (3) Отглеждане и въвеждане на животни в търговски обекти и обществени места, с 

изключение на кучетата-водачи, придружаващи слепи хора. 

          (4) Разхождането на кучета на територията на учебните, детските, здравните заведения и 

кварталните детски и спортни площадки. 

          (5) Собствениците на обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат кучета, 

котки и декоративни птици с търговска цел на пансиони, изолатори и приюти за животни ги 

регистрират по реда на чл. 137 от ЗВМД, като към заявлението прилагат и удостоверение за 

завършен курс по защита и хуманно отношение към животните. 

        (6) Изискванията към обектите  по ал. 5 се уреждат с наредба на министъра на 

земеделието и горите. 

          (7) Насъскването на кучета спрямо хора и животни на обществени места. 

 Чл. 44  Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни в личните си дворове, 

се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и 

санитарно-хигиенните изисквания.  Помещенията за отглеждането на животни трябва да 

отстоят на три метра от оградата и на десет метра от жилищата на съседите. 

 Чл. 45.  Стопаните на селскостопански животни осигуряват места в своя двор за 

временно депониране (съхранение) на животинските отпадъци (тор). Допуска се депонирането 

на тора да се извършва и на собствени на домакинството места, отстоящи на повече от 300 

метра извън населеното място. 

 Чл. 46  (1) Собствениците, които притежават временно или постоянно селскостопански 

животни, са длъжни да ги регистрират в районите и в РВМС в срок от седем работни дни от 

придобиването им. 

 (2) Стопаните са длъжни да се грижат за здравето на животните, да ги предпазват от 

болка и страдание и да не ги изоставят. 

 Чл. 47  Забранява се пашата на селскостопански животни на територията на паркове, 

градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства, 

сметоразтоварища и на местата, допълнително забранени за паша с разпореждане на местните 

административни органи. 

 Чл. 48  Кметът на Община Исперих и  кметовете на  съответните населени места и 

райони определят със заповед терените за паша, маршрутите за придвижване на животните до 

тях и местата за депониране на тора, когато това се прави извън личния двор на стопаните на 

селскостопанските животни. 

 

 

РАЗДЕЛ IX 

ПОЖАРНА И АВАРИЙНА 

БЕЗОПАСНОСТ 

 

 

         Чл. 49 Кметове, ръководителите на фирми и организации, собствениците и наемателите на 

обекти и жилищни сгради са длъжни да осигурят наличието и изправността на водоизточниците 

и подръчните противопожарни уреди/ водоеми, пожарни хидранти, вътрешни пожарни кранове, 

пожарогасители, кофпомпи и др. /и свободен достъп до тях и да предприемат мерки за 

отстраняването на възникналите неизправности. 

         Чл. 50 Ръководителите на фирми, обществени организации, учреждения, собственици и 

наематели на сгради и помещения са длъжни да поддържат цялостна и техническата изправност 

на електрическите инсталации и уреди, обслужващи дейността им, в съответствие с нормите и 

изискванията. 

         Чл. 51 При строителни и ремонтни  дейности, свързани с разкопаване, временно или 

постоянно затваряне на улици или намаляване проходимостта им, както и спиране на 

водоподаването в населени места се уведомява най-малко 24 часа предварително РСПАБ – 

Исперих (срокът на уведомяване може да бъде по кратък при отстраняване на аварии)  
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         Чл. 52 Организаторите и органите разрешаващи провеждането на масови мероприятия са 

длъжни да ги съгласуват с органите за Пожарна и аварийна безопасност седем дни преди 

мероприятието. Когато тези мероприятия са свързани с палене на огньове факелни шествия, за-

ри и др. свързани с пожароопасни дейности се предвиждат допълнителни мерки за 

обезопасяването им. 

         Чл. 53 Организаторите и органите разрешаващи направата на празнична украса на 

обществени места с използването на енергийни източници (газ, леснозапалими течности, 

ел.енергия и др.) са длъжни да ги съгласуват с органите за Пожарна и аварийна безопасност. 

         Чл. 54 Определянето на сметищата на населените места да става след съгласуване на 

ситуационния план с органите за Пожарна и аварийна безопасност. Съществуващите сметища 

да се пожарообезапасят в двегодишен срок от влизането в сила на настоящата Наредба. 

         Чл. 55 Кметовете, кметските наместници и ръководителите на фирми и учреждения, 

определят съгласувано с органите за Пожарна и аварийна безопасност пожарообезопасени 

места за изхвърляне на отпадъчни продукти от печките с твърдо гориво. 

         Чл. 56 Кметовете, кметските наместници и ръководителите на фирми и учреждения, 

определят съгласувано с органите за Пожарна и аварийна безопасност пожарообезопасени 

места за изхвърляне на горими отпадъци. 

         Чл. 57  Временно електрическо захранване на жилищни сгради второстепенни и стопански 

постройки да се разрешава само след съгласуване с органите за Пожарна и аварийна 

безопасност. 

         Чл. 58 Съхраняването на груби фуражи в границите на населените места и в личните 

дворове на гражданите да става само в предназначените за целта пожарообезопасени 

селскостопански сгради и да се извършва на разстояние не по-малко от 3м от улицата и 

оградата на съседни имоти, и не по малко от 8м от жилищни и стопански постройки. Правилата 

за пожарообезопасяване за всеки конкретен случай се определят от органите за  Пожарна и 

аварийна безопасност. 

         Чл. 59 Забранява се: 

          (1) Паленето на открит огън и оставянето му без наблюдение в близост до горими 

материали и постройки и на други пожароопасни места, в паркове и гористи местности извън 

определените места; 

         (2) Превоз на съдове с леснозапалими и горими течности, бутилки с газ в обществения 

транспорт. 

         (3) Складирането и ползването на леснозапалими и горими течности и горими газове в 

нарушение на противопожарните изисквания и пожарна и аварийна без опасност; 

         (4) Складиране на материали и паркиране на МПС и др. подобни върху пожарните 

хидранти (и в радиус 12 м. от тях), както и на подходите и подстъпите към противопожарни 

водоизточници и в обсега на нормативно изискващите се разстояния между сгради и 

съоръжения. 

         (5) Използването и складирането на газови устройства в помещения без естествена 

вентилация. 

         (6)  Използването на нестандартни нагревателни и отоплителни уреди. 

         (7) Паленето на огън за консервиране на хранителни продукти около жилищни блокове, 

улици, тротоари, зелени площи и др. обществени места; 

         (8) Паленето на огньове през пожароопасния сезон, без съгласуване с органите за и 

разрешение от съответните кметове. 

         (9) Размразяване на водопроводи, инсталации, тръбопроводи и подгряване на автомобили 

с открити огнеизточници. 

         (10) Унищожаване, повреждане, закриване на знаци, табели и указания с противопожарно 

съдържание. 

         (11) Изливане на леснозапалими и горими течности и други пожарно взривоопасни, течни 

или разтворими материали в канализационната мрежа, 

         (12) Подаване на лъжливи сигнали за пожар, авария и взривни устройства. 

         (13) Унищожаването и повреждането на пожарни хидранти, вътрешни пожарни кранове, 

противопожарни уреди, съоръжения и инвентар, знаци, схеми, табели, и маркировка; 
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         (14) Затрупването или премахването на входове, изходи, коридори, стълбища и 

нарушаване пропускателната способност на пътища за евакуация; 

 (15) Изхвърлянето на не изгорели отпадъци от отоплителни уреди на твърдо гориво, 

както и паленето на битови отпадъци в контейнери и кофи за смет; 

         (16) Продажбата и производството на нестандартни и несъгласувани с органите за 

Пожарна и аварийна безопасност електрически, отоплителни и нагревателни уреди и 

съоръжения. 

         (17) Извършването на заваряване, запояване, топене на битуми и смоли и др. огневи 

работи, без съгласуване със службите за Пожарна и аварийна безопасност. 

         Чл. 60 Кметовете и кметските наместници определят със заповед и контролират реда и 

лицата за почистване на пожарните хидранти, пожарните кранове и подстъпите към 

водоизточниците от наноси, сняг и др. както и реда и лицата които ежегодно до края на м. 

октомври да извършат зазимяване 1на противопожарните уреди и съоръжения (пожарните 

хидранти, пожарните кранове, подстъпи и кофпомпи). 

         Чл. 61 Ежегодно кмета на общината назначава комисия с представители на общинската 

администрация, фирма „В и К" със задача два пъти годишно, съгласувано със служба ПАБ 

Пожарна и аварийна безопасност. да провери състоянието на противопожарните водопроводи и 

водоизточници в населените места. 

         Чл. 62 Ежегодно преди началото на зимния сезон кметовете и кметските наместници са 

длъжни да осигурят пясък за опесъчаване на подстъпите към водоизточниците посочени като 

количествата се съхраняват като неприкосновен запас. Начина на съхранение и използване на 

осигуряваните количества се съгласува с органите на Районна служба пожарна и аварийна 

безопасност. 

         Чл. 63 Ежегодно кметовете, кметските наместници, фирма „В и К" и фирмите 

поддържащи водопроводите извършват необходимите ремонти на съоръжения за 

противопожарно водоснабдяване и ги обозначават. 

         Чл. 64 Общинската администрация и кметствата осигуряват баражи на всички подстъпи 

към реките, така че да се гарантира дълбочина на водата не по-малко от 50 см. 

         Чл. 65 Снегопочистването на улиците до противопожарната служба, болничните 

заведения, детски ясли, детски градини, учебни заведения и други подобни се осигурява с 

предимство. 

         Чл. 66 С цел осигуряване достъп на противопожарната техника да се извършва 

своевременно снегопочистване на второстепенните улици. 

         Чл. 67 Кметовете и кметските наместници осигуряват и оборудват помещения за 

противопожарни депа в населените места и съвместно с органите за Пожарна и аварийна 

безопасност изготвят стъкмителна таблица за необходимите съоръжения в депата и определят 

реда и сроковете за оборудването им.  

         Чл. 68 Кметовете, кметските наместници и ръководителите на фирми и учреждения 

определят числения състав и реда за обучение и използване на гасаческите групи в обектите и 

населените места. 

         Чл. 69 Кметовете и териториалните органи на Националната електрическа компания 

(НЕК) организират уличното осветление така че да се осигури добра осветеност на пожарните 

хидранти и др. съоръжения. 

         Чл. 70 Ръководителите на ведомства, учреждения, фирми и структурни звена са длъжни 

при спиране на дейността си (временно или постоянно) да уведомяват органите на Пожарна и 

аварийна безопасност за осигуряването им. 

         Чл. 71 При констатиране на повреди на пожарни хидранти, пожарни кранове и др. 

пожарни съоръжения, както и при блокиране затрупване или унищожаване на такива 

длъжностните лица и гражданите трябва незабавно да уведомят дежурните в служба ПАБ 

Пожарна и аварийна безопасност и дежурните в Общинска администрация. 

         Чл. 72 При всяко спиране на участъци от водопроводи, улици и пътища, съответните 

служби и фирми са длъжни незабавно да уведомят дежурните в Районна служба пожарна и 

аварийна безопасност. 
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         Чл. 73 При отдаване под наем на общински терени, сгради и имоти, да се съгласуват с  

органите за Пожарна и аварийна безопасност мерките за пожарната безопасност 

         Чл. 74 Промяната на функционалното предназначение на помещенията и сградите 

предварително се съгласува с органите за Пожарна и аварийна безопасност. 

         Чл. 75 Всички изменения касаещи кадастър, комуникации и други по обектно, селищно и 

между селищно благоустройство, се съгласуват със Районна служба пожарна и аварийна 

безопасност. 

         Чл. 76 Ежегодно до 30.01. Районна служба пожарна и аварийна безопасност. 

отчита дейността си за предходната година пред Общинския съвет, а до 01.03. Кмета на 

Общината внася на заседание обосновано предложение за подпомагане Районна служба 

пожарна и аварийна безопасност. 

          Чл. 77 Контрола за спазването на настоящия раздел се възлага на Службата за пожарна и 

аварийна безопасност обслужваща общината и упълномощени лица с писмена Заповед на 

Кмета на Общината (контрольори). 

          Чл. 78 Лицата (контрольорите) по горепосочения член се определят съгласувано с 

началника на Районна служба пожарна и аварийна безопасност. 

обслужваща общината. 

 

 

РАЗДЕЛ Х 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

         Чл. 79 Прилагането и контрола по изпълнението на настоящата Наредба се възлага на 

Кмета на Община Исперих или упълномощено от него лице. 

         Чл. 80 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда, определен от Закона за административните 

нарушения и наказания. 

          Чл. 81 (отм. с Решение № 88/04.12.2015 г. по адм. дело № 173/2015 г. на Адм. съд – 

Разград само в частта „… или упълномощено от него лице“) Актовете за установяване на 

нарушенията се съставя: от длъжностните лица в Общинска администрация, кметовете и 

служителите в кметствата, служителите на Районно полицейско управление, Районна служба 

„Противопожарна и аварийна безопасност", Сектор „КАТ"-РДВР и други лица, определени от 

Кмета на Общината. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината. 

           Чл. 82 За административни нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни, на 

възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите 

попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им (чл.26. ал.3 

от ЗАНН). 

           Чл. 83 (1) На нарушителите на настоящата Наредба се налага едно от следните   

наказания ако извършеното деяние не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по други 

закони: 

          т.1. Обществено порицание. 

          т.2.Временно лишаване от право да се упражнява дейност или професия, но за не по-

малко от 1 месец и не повече от 2 години, при повторно нарушение. 

          т.3.На юридически лица се налага имуществена санкция от 100 лева до 500 лева. 

          т.4. На физически и юридически лица се налагат глоби 10  до 500 лева. 

        т.5 За дребно хулиганство, извършено от лице, навършило 16 години, се налага 

административно наказание глоба от 10 до 200 лева според Указа  за борба с дребното 

хулиганство. 

         (2) За маловажни случаи административно наказващия орган може да предупреди 

извършителя, че при повторно нарушение ще му бъде наложено съответното наказание или 

контролните органи могат да наложат глоба на място до 10  лева, която се събира с квитанция. 
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          Чл. 84 (1) За административни нарушения, извършени при осъществяване на дейности в  

организации, заведения, учреждения и търговски обекти, административно-наказателна 

отговорност, носят служителите или работниците, които са ги извършили, както и 

ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени нарушенията. 

           (2) При повторно нарушение на нарушителя се налага глоба до 500лв., но не по-малко от 

първоначалният  размер или временно лишаване от право да упражнява професията или 

дейността за срок от 1м. до 2 год. 

           (3) Който откаже да представи документи или по какъвто и да е начин осуети 

извършването на проверка от контролните органи по тази Наредба се наказва с глоба до 200лв. 

          Чл. 85  За предотвратяване на нарушенията  по   чл.4, ал.12, чл.11, ал. 5, контролните 

органи могат принудително да премахват павилиони, каравани и др. временни търговски 

обекти и МПС. 

Чл. 86 Отговорност за спазването на изискванията на Наредбата носят: 

     1.   лицата, които стопанисват обектите по чл.5 ал.2 и ал.10 

     2.   лица, които пребивават в закритите обществени места; 

     3.   работодателите; 

     4.   работниците и служителите в закритите работни помещения. 

Чл. 87 По всички въпроси, свързани с административните нарушения,  определянето на 

наказанията, както и с цялостното производство по установяване, налагане и изпълнение на 

наказанията се прилага ЗАНН, доколкото в тази Наредба няма специални правила. 

Чл. 88 (нова – Решение № 229 на ОбС – Исперих по Протокол № 38/29.03.2010 г.)  /1/ За 

неправилно престояване или паркиране, спирка за обществен превоз на пътници, тротоарни площи и 

кръстовища се налага глоба в размер от 20лв. до 100 лв., а при всяко следващо нарушение  до 100 

лв. 
 (2) (нова – Решение на ОбС № 229 – Исперих по Протокол № 38/29.03.2010 г.) За 

неуредените в наредбата случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните 

постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за 

административните нарушения и наказания и Административно процесуалния кодекс. 

 

РАЗДЕЛ ХІ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

 

1.  Лице, което е наказано по реда на тази Наредба е длъжно да премахне последствията 

от нарушението и да възстанови фактическото положение  

2. Лице което не изпълни задължението си по предходната алинея се наказва в размер по 

чл. 83 до извършване на необходимите действия.     

 

 

 

РАЗДЕЛ  X І І 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

          § 1. Тази Наредба се издава на основание чл.22 ал.1 от Закона за местното само-

управление и местната администрация. Измененията и допълненията се извършват по реда на 

приемането  и в съответствие с чл.22 от ЗМСМА. 

          § 2. Наредбата  се публикува в местния печат и разпространява по подходящ начин сред 

населението и влиза в сила  след приемането и. 

          § 3. Тази Наредба отменя Наредба №1 за поддържане чистотата на населените места и 

опазване на обществения ред на територията на община Исперих, приета на заседание на 

Общински съвет Исперих с Решение 250/1 от 12.12.2002г. 
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